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PALÁCE LANGHANS
RENOVATION OF THE PALACE LANGHANS

REKONSTRUKCE
L A D I S L AV L Á B U S

Stavební v˘voj domu a koncepce jeho
rekonstrukce. Limity provádûní stavby
a jejich vlivu na konstrukãní ﬁe‰ení.
Uplatnûní a vliv architektonického názoru na pouÏití betonov˘ch nosn˘ch konstrukcí a bezespar˘ch podlah.
The paper outlines the development of
the building of the dome and the concept of its reconstruction. Further, it describes limits of erection of the palace and
their impact on the structural solution.
Finally, it comments on the role and
effects of the architectural concept on
the use of load-bearing concrete structures and jointless floors.
S TAV E B N Í V ¯ V O J D O M U
LANGHANS
V roce 1870 byl dle plánÛ architekta
Franti‰ka Tesaﬁe pﬁi Vodiãkovû ulici v Praze
postaven novorenesanãní tﬁípatrov˘ ãinÏovní dÛm tvoﬁen˘ dvûma objekty – uliãní a dvorní ãástí oddûlenou dvorkem

s pavlaãí a spoleãn˘m reprezentaãním
schodi‰tûm. V té dobû stál ve stﬁední ãásti
pozemku jednopatrov˘, ãásteãnû podsklepen˘ dÛm oddûlen˘ od dvorní ãásti
stavby realizované architektem Tesaﬁem
opût dvorkem. Obû stavby s nestejnou
v˘‰kovou úrovní podlaÏí byly spojeny unikátním ováln˘m schodi‰tûm s dokonale
zpracovan˘mi Ïulov˘mi stupni.
V roce 1880 zakoupil dÛm fotograf J. F.
Langhans. Zahrada domu byla od té doby
postupnû zastavována dal‰ími pﬁízemními a patrov˘mi objekty pro potﬁeby fotografick˘ch ateliérÛ, z nichÏ stavebnû nejhodnotnûj‰í byl objekt u zdi Franti‰kánské
zahrady naz˘van˘, zﬁejmû pro vûÏovit˘
tvar ãásti stavby, „hvûzdárna“. Dnes ãtyﬁpodlaÏní dÛm, nyní rekonstruovan˘ na
fotografickou galerii, mûl velmi sloÏit˘ stavební v˘voj. Vznikl dodateãn˘m podsklepením a postupn˘m nastavováním pﬁízemního objektu. Na stﬁechách domÛ
upraven˘ch jako terasy se fotografovalo
pod ‰ir˘m nebem nebo ve sklenûn˘ch
ateliérech pﬁipomínajících kovové sklení-

Obr. 1 Pohled na palác Langhans z Franti‰kánské zahrady
Fig. 1 View of Palace Langhans from Franciscans’ Garden
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ky. RovnûÏ pÛvodní, dﬁíve zmínûn˘, stavebnû nejstar‰í dvorní objekt byl nûkolikrát zvy‰ován nástavbami ateliérÛ. Vznikly
zde sklenûné stavby s ocelovou konstrukcí a nakonec byly obvodové konstrukce
tûchto nástaveb vyzdûny, ale stropy
a vnitﬁní sloupy zÛstaly ocelové.
Na rozdíl od pﬁekotnû pﬁestavovan˘ch
a nastavovan˘ch dvorních ãástí domu si
hlavní objekt postaven˘ architektem
Tesaﬁem zachoval svoji prostorovou
a konstrukãní podstatu. V pﬁízemí a suterénu jsou stropy zaklenuté ciheln˘mi valen˘mi klenbami, pÛdorys je rozdûlen do tﬁí
traktÛ kolm˘ch k ulici. V patrech se konstrukce mûní na podéln˘ zdûn˘ dvoutrakt
s dﬁevûn˘mi stropy. PÛvodní novorenesanãní fasáda byla v roce 1905 zcela
zmûnûna secesní úpravou architekta
Dryáka. âasto se mûnila rovnûÏ podoba
uliãního parteru.
KONCEPCE
Pozemek sousedící s Franti‰kánskou
zahradou má pÛvodní stﬁedovûkou par-

Obr. 2 Pohled na palác Langhans z Vodiãkovy ulice
Fig. 2 View of Palace Langhans from Vodiãkova Street
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celaci, je pomûrnû úzk˘, ale velmi hlubok˘. To zakládá jeho pÛvab, ale pﬁiná‰í vy‰‰í
nároky na technologii i organizaci stavby.
Stojí zde za sebou nûkolik domÛ oddûlen˘ch dvory a stﬁe‰ními terasami. Historie
domu je pevnû spojena s profesí jeho
pÛvodního majitele. Bylo zde v˘znamné
centrum portrétní fotografie v Praze –
ATELIÉR LANGHANS. Po znárodnûní zde
aÏ do rekonstrukce zÛstal provoz fotografick˘ch ateliérÛ druÏstva Fotografie. Po
rekonstrukci budou v‰echny obchodní
prostory a ãást administrativních ploch
slouÏit jako prodejna firmy Foto-·koda.
V zadní ãásti pozemku bude otevﬁena
fotografická galerie Langhans.
Charakteristická podoba lehk˘ch nástaveb fotografick˘ch ateliérÛ na stﬁechách
domu, jako obraz souÏití nového se star˘m, inspirovala návrh rekonstrukce.

KONSTRUKCE
STRUCTURES

V‰echny ãtyﬁi stávající vícepodlaÏní objekty byly rekonstruovány a nastavûny, na
místû provizorních jednopodlaÏních staveb v zadní ãásti pozemku byl postaven
dal‰í dÛm. Nástavby i dostavba mají monolitickou Ïelezobetonovou nosnou konstrukci.
Návrh rekonstrukce navazuje na systém
ﬁazení jednotliv˘ch domÛ za sebou do
hloubky pozemku (obr. 1 aÏ 3). Touto
metodou jsme chtûli udrÏet relativnû
drobné mûﬁítko stavby a vnitﬁním prostorÛm domu zachovat jejich atmosféru.
PouÏití konceptu adice, vrstvení a nastavování bylo motivováno hledáním soudobého architektonického v˘razu pﬁíbuzného s nahodilostí a s ní související pﬁíjemností prostﬁedí historick˘ch staveb. RÛznorodost stavby je zakotvena i v jejím programu. V suterénu, pﬁízemí a mezipatﬁe

Obr. 3 Podéln˘ ﬁez palácem
Fig. 3 Longitudinal section of the palace

Obr. 4 Byt v nástavbû paláce s monolitick˘m
betonov˘m stropem
Fig. 4 Flat in the extension of the palace with
the monolithic concrete floor
Obr. 6 Suterén objektu s neomítan˘mi
monolitick˘mi betonov˘mi stropy
Fig. 6 Basement of the Palace with
unplastered monolithic concrete floors

Obr. 5 Prostory prodejny v paláci Langhans s neomítan˘mi Ïelezobetonov˘mi prÛvlaky
a stûrkov˘mi podlahami
Fig. 5 Space inside the shop in Palace Langhans with unplastered reinforced concrete girders
and trowel-applied floors
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Obr. 8 Prostor schodi‰tû s monolitick˘m
betonov˘m stropem
Fig. 8 Staircase space with the monolithic
concrete floor

jsou prodejní prostory, ve spodních patrech jsou umístûny kanceláﬁe a ve vy‰‰ích
podlaÏích byty (obr. 4 aÏ 6), posledním
objektem bude fotografická galerie. V ose
pozemku jsou mezi jednotliv˘mi domy
ﬁazeny vnitﬁní dvorany, které zaji‰Èují denní
osvûtlení i v pﬁízemí. Napomáhají vytyãovat základní komunikaãní osu domu
a vedou náv‰tûvníka pﬁirozen˘m zpÛsobem do hloubky dispozice.
Dispozice bytÛ je koncipována tak, aby
kaÏd˘ byt vyuÏíval moÏnosti vizuálního
kontaktu s Franti‰kánskou zahradou i ulicí.
Nástavby nad rovinou ﬁímsy jsou navrÏeny
jako otevﬁené prostorové struktury chránûné vnûj‰ími Ïaluziemi.

KONSTRUKCE
Technologii stavby omezovala nepﬁístupnost staveni‰tû, která je daná jeho tvarem
i polohou v centru mûsta. Místo stavby je
zatíÏené denním i noãním provozem
tramvají, které projíÏdûjí tûsnû kolem
domu oddûleny pouze dva metry ‰irok˘m chodníkem. Stavbu i její obsluhu
dopravními a zvedacími prostﬁedky omezuje i poloha tramvajov˘ch trolejí. Volbû
konstrukãního systému, technologii i provádûní stavby byla vûnována velká pozornost jiÏ od fáze studie s projektanty konstrukãní ãásti projektu, Ing. Dobe‰em
a Ing. Trãkou z firmy Kﬁístek, Trãka a spol.
Na základû tûchto anal˘z bylo jiÏ ve studii rozhodnuto o konceptu konstrukãního
ﬁe‰ení stavby – v maximální míﬁe vyuÏít
stávající nosné konstrukce i nástavby
a nosné konstrukce pﬁístavby provádût
v technologii monolitického Ïelezobetonu. Právû tato technologie umoÏnila vy‰‰ímu dodavateli firmû PrÛmstav, a. s.,
nabídnout realizaci stavby bûhem patnácti mûsícÛ. Doba v˘stavby se nakonec díky
vnûj‰ím vlivÛm, soubûhu rekonstrukce
tramvajového tûlesa s hrubou stavbou
rekonstrukce domu v létû 2001 a v˘razn˘m úpravám projektu pro uÏivatele prodejních prostor v lednu 2002, prodlouÏila
na témûﬁ osmnáct mûsícÛ. Pﬁi posuzování doby v˘stavby je nutné zohlednit, Ïe
‰lo o nároãnou rekonstrukci historické
stavby s vysok˘mi poÏadavky na standard
domu, s mnoÏstvím ruãní ﬁemeslné práce
a v˘razn˘m uplatnûním nároãn˘ch tech-

Obr. 7 Pohled na rodinnou vilu ve Vonoklasech od západu
Fig. 7 West view of a private house in Vonoklasy
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nologií i atypick˘ch v˘robkÛ nebo restaurátorsk˘ch prací.
Návrh provádûní stavby byl zaloÏen na
dopravû betonové smûsi ze záboru pro
pumpu a mix, z dÛvodu polohy tramvajového tûlesa umístûného aÏ u protûj‰ího
chodníku, potrubím veden˘m pod povrchem ulice do sklepa a rozvádûné dále
po staveni‰ti. V dobû rekonstrukce tramvajového tûlesa byla pﬁedjednána náhradní poloha záboru aÏ na rohu Václavského
námûstí. V dobû pﬁípravy stavby jsme rovnûÏ ovûﬁovali moÏnost pronajmutí volného pozemku proluky „My‰ák“, kter˘ byl
nakonec PrÛmstavem vyuÏit na kompletní zaﬁízení staveni‰tû, stavební dvÛr
a instalaci kapacitního jeﬁábu obsluhujícího stavbu vãetnû dopravy betonové smûsi. Popis moÏn˘ch variant realizace hrubé
stavby je pﬁíkladem flexibility monolitické
Ïelezobetonové technologie, která díky
relativnû snadné dopravû betonové
smûsi nemûla v daném místû konkurenta, i kdyÏ z dÛvodu zatíÏení stavby nástavbami by se na první pohled jevily vhodné
i jiné technologie, napﬁ. ocelová konstrukce. Vût‰í zatíÏení domu betonovou konstrukcí bylo z hlediska konstrukãního kompenzováno zv˘‰ením tuhosti zdûné stavby pomocí vloÏen˘ch stropních konstrukcí i nástaveb.
Palác Langhans stojí na dvanáct aÏ
ãtrnáct metrÛ ‰irokém a témûﬁ osmdesát
metrÛ hlubokém pozemku mezi palácem
Ligna, s hluboko, na úrovni druhého suterénu, zaloÏenou Ïelezobetonovou skeletovou konstrukcí, a dvoupodlaÏním,
pouze ãásteãnû podsklepen˘m, barokním domem. U dostavby byl, z dÛvodu
rÛznorod˘ch základov˘ch podmínek sousedních domÛ, zvolen podélnû orientova-

Obr. 9 Jídelna s monolitick˘m betonov˘m stropem
Fig. 9 Dining room with the monolithic concrete floor
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n˘ stûnov˘ konstrukãní systém, tzn.
systém kolm˘ na ‰títové zdi, kter˘ odpovídal i snaze navázat na konstrukãní systém
stávajících objektÛ a splÀoval nejlépe
poÏadavek univerzálnosti dispozic bytÛ,
kanceláﬁí i prodejen. Místy, napﬁ. ve fasádû do Franti‰kánské zahrady, se dimenze
svisl˘ch stûn mûní na ploché sloupy.
V prodejních prostorách jsou nosné stûny
a sloupy vyneseny vysok˘mi prÛvlaky
z pohledového betonu, které nezatûÏují
fyzicky dispozici, ale zároveÀ pomáhají
opticky ãlenit prostor na jednotlivé trakty.
Zámûrnû jsme chtûli prodejním prostorÛm uchovat alespoÀ vizuálnû drobnûj‰í
ãlenûní a intimní atmosféru jakou naleznete v historické ãásti domu (obr. 5).
Nástavby jsou naopak ﬁe‰eny jako pﬁíãn˘ stûnov˘ systém. Jejich uliãní prÛãelí
muselo totiÏ o jeden metr ustoupit od
secesní fasády domu a v pﬁíãném systému se tento problém podaﬁilo vyﬁe‰it
v prostoru mezi korunní ﬁímsou fasády
a stropem tﬁetího patra, kde pﬁíãné stûny
dosahují aÏ na obvodovou fasádu. Pﬁíãn˘
systém také rovnomûrnûji zatíÏil stávající
zdûnou nosnou konstrukci stavby a pﬁedev‰ím umoÏÀoval z ãásti realizovat, ve
studii pÛvodnû uvaÏovanou, kaskádovitû
klesající v˘‰ku nástaveb smûrem od Ligny
k baroknímu domu.
Îelezobetonové stropy pnuté do vnitﬁních prÛvlakÛ a obvodov˘ch stûn mají vût‰inou spodní líc hladk˘, opatﬁen˘ stûrkou.
Architektura na‰eho ateliéru b˘vá pﬁirovnávána k hnutí minimalismu, kter˘ jiÏ
nûkolik let dominuje evropské i svûtové
architektuﬁe. Zejména je spojován s úspûchy a kulturním standardem moderní ‰v˘carské nebo japonské architektury, které
jsou známy ãast˘m pouÏíváním konstrukcí z pohledového betonu. V suterénu
a nástavbách se projevila na‰e snaha
uplatnit pﬁednosti betonové konstrukce
i po vizuální architektonické stránce.
V poslední dobû pouÏíváme nejen pohledové betonové konstrukce, ale snaÏíme
se tento u nás prozatím z estetického hlediska pﬁehlíÏen˘ nebo pﬁímo opovrhovan˘ materiál lidem pﬁiblíÏit a oÏivit i tvarováním jeho povrchu. V historické ãásti
suterénu jsme pouÏili trámové stropy
z pohledového betonu (obr. 6). Hustá
struktura trámÛ a pﬁírodní povrch betonu
se ideálnû skloubily s hrubostí smí‰eného
reÏného zdiva a témûﬁ stﬁedovûkou atmosférou rekonstruovan˘ch sklepÛ.
V nástavbách jsou stropy pocitovû
odlehãené jemnou plochou profilací
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Obr. 10 Obytn˘ prostor v rodinné vile
v Roudnici nad Labem
Fig. 10 Residential space in a private house
in Roudnice up the Elbe

v rastru vytvoﬁen˘m z prken vloÏen˘ch do
bednûní (obr. 4). Tento prvek jsme pouÏili jiÏ u vily ve Vonoklasech (obr. 7 aÏ 9)
na Ïelezobetonov˘ch stropech v 1. patﬁe.
Tuto ãást stavby, hluboce zapu‰tûnou na
stﬁe‰ní terase, jsme chtûli v˘raznû odli‰it
od mohutnûj‰ího objemu pﬁízemí, proto
jsme pÛvodnû uvaÏovali o pouÏití dﬁevûné konstrukce. Obávali jsme se v‰ak
nepﬁízniv˘ch dÛsledkÛ lehké konstrukce
stropÛ i stûn bez akumulaãních schopností na stavebnû-fyzikální vlastnosti stavby. Rozhodli jsme se stropní konstrukci,
poloÏenou na pﬁíãné nosné stûny v pravidelném rozponu ãtyﬁi metry, odlehãit
pásov˘mi okny na obou podéln˘ch fasádách a zejména zmínûnou profilací spodní strany Ïelezobetonové desky stropu.
Tento efekt plnû uspokojil na‰e oãekávání a proto jsme obdobnou konstrukci
pouÏili i v nedávno dokonãené vile
v Roudnici nad Labem (obr. 10 a 11)
a nyní i v nástavbách paláce Langhans.
V Roudnici nad Labem jsme tímto zpÛsobem pojednali strop nad ob˘vacím prostorem, na kterém jsou, v jakoby „volnû
vloÏeném“ patﬁe, galerie a loÏnice.
PÛvodnû jsme chtûli konstrukci patra, vloÏeného do prostoru vymezeného betonov˘m hranolem, zámûrnû odli‰it pouÏitím dﬁevûné nosné konstrukce. Klient
v‰ak s tímto ﬁe‰ením nesouhlasil, a tak
jsme opût vytvoﬁili pocitovû lehk˘, jakoby
dﬁevûn˘ strop z betonu. Tento materiál
nám umoÏnil realizovat nûkteré detaily,
napﬁ. ukonãení stropní desky v místû
napojení na schodi‰tû v líci tzn. na stﬁih
s nosnou stﬁední stûnou, které z konstrukãního hlediska nejsou rozhodnû pﬁirozen˘m ﬁe‰ením, ale z hlediska zv˘raznûní sledovaného designu „vloÏeného
stropu“ mûly obrovsk˘ v˘znam pro ãitelnost koncepce a konstrukce domu.
Pohledov˘ beton jsme zde pouÏili i pﬁi
navrhování vnûj‰ího v˘razu a kompozice
stavby. Vila s pomûrnû velk˘m stavebním
programem je osazena na pﬁíkrém svahu.
Rozhodli jsme se její objem opticky
zmen‰it rozdûlením na dva prostorovû
i materiálovû odli‰né objemy. Klient rozhodnû nechtûl pouÏít na ãást stavby dﬁevûnou konstrukci, preferoval tradiãní solidní materiály, pokud moÏno bez nárokÛ na
údrÏbu jejich povrchÛ. Z tohoto hlediska
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Obr. 11 Vila v Roudnici nad Labem, pohled
ze zahrady na reÏné betonové stûny
Fig. 11 Private house in Roudnice Upon the
Elbe, view of bare concrete walls
from the garden

vyhovovaly dva materiály – reÏné zdivo
a pohledov˘ beton. Problém byl v tom, Ïe
klient, aãkoliv znal a obdivoval moderní
architekturu právû pro její jednoduchost,
otevﬁenost atd., se nedovedl zpoãátku
u vlastního rodinného domu sÏít s pﬁedstavou neosobního v˘razu pohledového
betonu. Tato averze nás vedla k navrÏení
drobného rastru vnûj‰ího povrchu betonové ãásti stavby, pﬁipomínajícího obklad
prkny kladen˘mi pﬁes sebe. V˘sledn˘
efekt získan˘ pﬁidáním drobného, lidsky
uchopitelného mûﬁítka povrchu betonu,
klienta pﬁíjemnû pﬁekvapil. Uplatnûní
pohledového betonu v interiéru vily na
profilovaném stropu nebo sendviãovém
betonovém zdivu se nám v‰ak nepodaﬁilo uplatnit. Teprve pﬁi rekonstrukci paláce
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Langhans byly nûkteré Ïelezobetonové
konstrukce, vãetnû profilovan˘ch stropÛ
v bytech, ponechány v pﬁírodním, reÏném
povrchu pohledového betonu.
Zdûné nosné konstrukce byly, z dÛvodu
zv˘‰eného zatíÏení nástavbami, v suterénu a pﬁízemí lokálnû zesilovány opásáním
ocelovou konstrukcí. Kde to bylo moÏné,
snaÏili jsme se zachovat pÛvodní omítky
i malby. V suterénu v‰ak byly pÛvodní zdi,
z dÛvodu vlhkosti, omítek zbaveny a ponechány jako reÏné zdivo. Opásané ãásti
zdiva byly opatﬁeny sanaãní omítkou
Baoysan. Dﬁevûné stropy ve vy‰‰ích patrech stávajících objektÛ napadené dﬁevomorkou byly nahrazeny stropní konstrukcí
z betonov˘ch desek nesen˘ch ocelov˘mi
I profily. Zdravé ãásti trámÛ jsme pouÏili
na zastﬁe‰ení atria a fasády krãkÛ mezi
domy. Konstrukce zastﬁe‰ení a vestavûného mezipatra fotografické galerie i nov˘ch
schodÛ v objektu je ocelová.
POVRCHY
Na závûr bych se rád zmínil o uplatnûní
betonu a cementu na stavbû Langhans
i v dal‰ích oblastech stavební v˘roby.
Minimalistick˘ názor na architekturu je
na‰emu ateliéru blízk˘ nejen formálnû,
ale zejména svou vnitﬁní podstatou. PovaÏujeme ho, v souãasné heterogenní
a rozmaﬁilé dobû, za spoleãensky i eticky
velmi prospû‰n˘ a pﬁínosn˘ postoj. Souvislost na‰í práce s minimalismem lze
pozorovat v projevech stﬁídmosti a v oblibû zdÛrazÀování solidnosti, fyzické podstaty pouÏívan˘ch materiálÛ, ponechan˘ch vût‰inou v pﬁírodní podobû bez
povrchov˘ch úprav. Net˘ká se to pouze
povrchu konstrukcí, ale i povrchu v˘robkÛ,
podlah, omítek atd., které jsou rovnûÏ
ﬁe‰eny z pﬁírodních materiálÛ nebo jako
reÏné, s nezakryt˘m – pouze impregnovan˘m nebo zakonzervovan˘m povrchem. Tento poÏadavek samozﬁejmû sebou pﬁiná‰í zv˘‰ené poÏadavky na kvalitu
provádûní a koordinaci stavby.
Ve velkém mnoÏství jsou, z dÛvodu
snadné údrÏby a trvanlivosti, v paláci
Langhans pouÏity bezesparé podlahy na
bázi cementov˘ch stûrek a betonov˘ch
smûsí. V koupelnách a ve veﬁejn˘ch prostorech jsou pouÏity teracové podlahy
v okrové a ‰edé barvû. V prodejních prostorech je na podlahách pouÏita polymerbetonová stûrka dodávaná firmou Resan
(obr. 5), v zázemí prodejen i domu
cementová stûrka Cembex a polyuretanová stûrka Conipur.
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Na‰e obliba teraca a cementov˘ch stûrek souvisí se snahou konstrukce a povrchy nezakr˘vat, neobkládat a nemontovat,
ale zv˘razÀovat jejich monolitiãnost
a solidnost. Teraco se nám jeví jako ideální materiál tam, kde to nároky na provoz
potﬁebují a standard stavby umoÏní.
MoÏnosti tohoto materiálu se projeví nejv˘raznûji na tvarovû komplikovan˘ch ãástech staveb jako jsou schodi‰tû. Pro jejich
pouÏití mluví také ‰iroká ‰kála barev a textur i struktur povrchu.
Rádi pouÏíváme rovnûÏ betonové podlahy se vsypem. Rekonstrukce paláce
Langhans v‰ak vzhledem k velikosti místností i skladbû podlah neumoÏnila jejich
pouÏití. Jako náhradu jsme v zázemí pouÏili betonovou stûrku Cembex s bezbarvou protipra‰nou úpravou povrchu. Do
prodejních ploch jsme v‰ak hledali bezesparou podlahu v technickém a uÏivatelsko-provozním standardu teraca, ale ve
finanãním standardu betonov˘ch podlah
se vsypem. ZároveÀ jsme, zejména
s ohledem na historickou ãást stavby, nechtûli pouÏít zcela syntetick˘ch stûrek, ale
podlahu na bázi silikátÛ. Na‰li jsme ji díky
náv‰tûvû novostavby Knihovny Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity v Brnû, která
byla ocenûna hlavní cenou a cenou za
novostavbu a interiér Grand Prix Obce architektÛ. Ve vstupní hale této stavby se
nám líbila polymerbetonová podlaha dodávaná brnûnskou firmou Resan, která se
na rozdíl od cementov˘ch stûrek brousí
obdobnû jako teraco nebo betonové
podlahy se vsypem. Tím se dosahuje poÏadované hladkosti povrchu podlahy,
která umoÏÀuje její snadnou údrÏbu.
PﬁestoÏe v‰echny uvedené bezesparé
podlahoviny i pohledové a reÏné úpravy
konstrukcí, omítek a v˘robkÛ jsou velmi
nároãné na kvalitu provedení i jejich
ochranu pﬁed po‰kozením následnou ãinností stavby a jejich subdodavatelÛ, povaÏuji jejich pouÏití pﬁi zváÏení v‰ech argumentÛ a vlastností za velmi pﬁínosné.
Nejen z hlediska estetického a ideového,
pro kter˘ jsou mi blízké. Zﬁejmû se budeme muset nauãit je ve vût‰ím mûﬁítku
navrhovat i realizovat, pokud chceme sledovat v˘voj stavebnictví v zahraniãí a b˘t
konkurenceschopní i v budoucnu, aÏ pomine rozdíl mezi cenovou a Ïivotní úrovní ve v˘chodní a západní Evropû. PouÏívané stavební technologie reflektují
na‰i pﬁipravenost na konkurenãní prostﬁedí v otevﬁen˘ch ekonomick˘ch podmínkách. PﬁibliÏování se standardu architektuETON
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ry i stavební v˘roby v EU, kde je pouÏití
monolitick˘ch betonov˘ch konstrukcí,
velmi ãasto v úpravû jako pohledov˘ beton, nebo pouÏití technologicky nároãn˘ch bezespar˘ch podlah, ve ‰piãkové
kvalitû bûÏn˘m a z ekonomick˘ch dÛvodÛ
nutn˘m standardem, je zﬁejmû nezbytné.
Na v˘voj, kter˘ se zvy‰ující se Ïivotní úrovní a tím pádem i cenou lidské práce
a relativnû niÏ‰í cenou prostﬁedkÛ stavební v˘roby jako bednûní atd. lze oãekávat
i u nás, se musí stavební firmy i projektanti pﬁipravit. Tento druh staveb klade
vy‰‰í nároky nejen na provádûní a koordinaci staveb, vãetnû samozﬁejmé zodpovûdné koordinace profesí a subdodavatelÛ, ale vyÏaduje i mnohem peãlivûj‰í projektovou pﬁípravu a koordinaci projektÛ.
Rozsah pouÏití stavebních technologií je
také závisl˘ na marketingu, na mnoÏství
a dostupnosti informací a vzorkÛ o tûchto
v˘robcích. Získat dÛvûryhodné, objektivní
informace o stûrkov˘ch podlahách, o kvalitû jejich provedení v reálném prostﬁedí
stavby, na vzorcích v ﬁádu m2 a ne na
laboratorních vzorcích v ﬁádu cm2, vyÏaduje od projektanta jistou dávku fandovství
a obrovskou ãasovou zátûÏ. Ve srovnání
s vyhledáváním napﬁ. vzorkÛ keramick˘ch
dlaÏdic a obkladÛ je tﬁeba vyvinout nesrovnatelné úsilí k získání informací o tomto sortimentu a jeho vlastnostech. V˘robci
tûchto podlahovin si zﬁejmû je‰tû neuvûdomili, Ïe v‰eobecná obliba bespar˘ch
betonov˘ch podlah sice vychází z hloubûji motivovan˘ch rozhodnutí architektÛ, preferujících stﬁídmûj‰í ﬁe‰ení staveb v opozici vÛãi pﬁebujelému trhu a na první pohled
neomezen˘m moÏnostem v˘bûru v˘robkÛ PSV. Bez dostateãné informovanosti
architektÛ v‰ak nelze rozsahu pouÏití tohoto sortimentu v zemích EU dosáhnout.
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